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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณาชนิดภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย เพื่อศึกษา
ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศของพื้นที่การท างานของช่างเสริมสวย และเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของช่างเสริมสวย โดย
พิจารณาเฉพาะระบบทางเดินหายใจทั้งความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
อื่นนอกจากมะเร็ง ซึ่งในข้ันตอนการเสริมสวยอาจมีสารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นองค์ประกอบในน้ ายายืดผม 
น้ ายาปรับสภาพผม หรือแชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานโดย IARC ได้จัดสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในกลุ่ม
สารก่อมะเร็ง (กลุ่มที่1) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยมีความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์
มัลดีไฮด์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.64 ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 56.36 และมีทัศนคติปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43.64 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงน้อยคิดเป็นร้อยละ 70.91  ในบริเวณพื้นที่การท างานของช่างเสริมสวย จ านวน 39 ร้าน 
ตรวจพบค่าความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จ านวน 33 ร้าน มีค่าอยู่ในช่วง0.00002-
0.5710 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ทั้งนี้ความเข้มข้นดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และ OSHA แต่เกินมาตรฐานของ NIOSH จ านวน 19 ร้าน ซึ่งก าหนดให้ความ
เข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการท างานไม่เกิน 0.016 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และผล
การประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยความเข้มข้นเฉลี่ยพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยง 8.34 ในหนึ่งพันล้านคน ถึง 1.00 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจ านวน 30 คน ที่มีค่าความ
เสี่ยงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของ USEPA และเมื่อค านวณด้วยค่าความเข้มข้นสูงสุดพบว่าช่างเสริมสวย
มีโอกาสเกิดความเสี่ยง 1.97 ในหนึ่งร้อยล้านคน ถึง 1.40 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจ านวน 
31 คน ที่มีค่าความเสี่ยงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของ USEPA ซึ่งก าหนดไว้ที่ 1 x 10-6 4) ผลการ
ประเมินความเสี่ยงอื่นนอกจากมะเร็งพบว่าช่างเสริมสวยมีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง 0.018 ถึง 13.216 
เมื่อใช้ความเข้มข้นเฉลี่ยในการค านวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวยจ านวน 12 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า
ค่าที่ยอมรับได้และ 0.024 ถึง 18.488 เมื่อใช้ค่าความเข้มข้นสูงสุดในการค านวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวย
จ านวน 13 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าที่ยอมรับได้ตามค าแนะน าของ USEPA ซึ่งก าหนดไว้ที่ 1  
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Abstract 
The Cross-sectional descriptive research purposed to study the knowledge, attitudes, and 
behavior on chemical usage in the beauticians. To examine the concentration of formaldehyde in 
the beauticians’ working area and to assess the health risk protection behaviors: cancer risk and 
non-cancer risk from formaldehyde exposure of the beauticians focusing on respiratory system. 
Formaldehyde is the compound in chemical hair-straightening, chemical hair treatment, or 
unqualified shampoo, which has been classified as carcinogenic to humans (Group 1) by 
International Agency for Research on Cancer (IARC). The research revealed four main results: 1) 
43.64% of the beauticians had moderate knowledge of formaldehyde, 56.36% had high attitude 
towards chemical management whereas 43.64% had moderate attitude, and 70.91% had low risk. 
2) 33 from 39 salons had 0.00002-0.5710 ppm concentration of formaldehyde in the working area 
air. The concentration was within the acceptable level of Ministry of Interior Announcement and 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) standard. However, 19 salons had greater 
concentration than National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) standard, which  
defined the concentration of formaldehyde in the air should not be over 0.016 ppm. 3) Result of 
cancer risk assessment revealed that the risk probability was 8.34 in 109 to 1.00 in 103 calculated 
with average concentration and 30 beauticians were exceeding the acceptable risk level of 
United States Environmental Protection Agency (USEPA). Cancer risk probability was 1.97 in 108 to 
1.40 in 103 calculated with maximum concentration and 31 beauticians were exceeding the 
acceptable risk level, 1 x 10-6 according to USEPA. 4) Result of non-cancer risk assessment 
revealed that the risk were ranged from 0.018-13.216 calculated with the average concentration 
and 12 beauticians were exceeding the acceptable level. When calculated with the maximum 
concentration, the risk were ranged from 0.024-18.488 and 13 beauticians were exceeding the 
acceptable risk level, 1 according to USEPA.           
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บทน า 

การประกอบอาชีพเสริมสวยในปัจจุบัน เป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมและมีให้บริการทั่วไปมีการ
ขยายการบริการเป็นจ านวนมากทั้งในเมืองใหญ่ และแม้แต่ในหมู่บ้าน จากสถิติการจดทะเบียนร้าน
เสริมสวยของกระทรวงพานิชย์ พ.ศ. 2547 พบว่ามีประมาณ 400 แห่ง1 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้สถานบริการร้านแต่งผม-เสริมสวยเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2 ในปี พ.ศ. 2538 
จากการส ารวจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสถานบริการร้านแต่งผม-เสริมสวยทั่วประเทศและ
กรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2550 พบว่าในด้านสุขภาพไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ 56.25 ไม่หยุดปฏิบัติงานขณะเจ็บป่วยถึงร้อยละ 60.42 และไม่มีผ้าปิดปาก-ปิดจมูก
ร้อยละ 39.5 ในด้านสิ่งแวดล้อมการระบายอากาศไม่เหมาะสมร้อยละ 33.33 จากการรายงาน
ส านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย3 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของช่างเสริมสวยในกรุงเทพมหานครพบว่าปัญหาสุขภาพที่เกิด
จากการใช้สารเคมีในการท างานของช่างเสริมสวย พบอาการทางระบบทางเดินหายใจมากทีส่ดุรอ้ยละ 
49.85 จากการศึกษาของพรแก้ว เหลืองอัมพรและคณะ4  

การบริการในร้านเสริมสวยที่สามารถท าเงินเข้าร้านได้มากที่สุดได้แก่ การบริการประเภทดัด
ผม ยืดผม การย้อมผมและการท าสีแฟช่ันสีผมธุรกิจเสริมสวย5 ท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจ 
และส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีมากยิ่งข้ึนอีกทั้งบริษัทผู้ผลิตแต่งผม-เสริมสวยต่างๆ ได้คิดค้นและ
กระตุ้นการท าแฟช่ันใหม่ๆ ท าให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ช่างเสริมสวยที่ต้อง
ท างานสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่องทุกวันมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีแม้ว่าสารเคมี
ส่วนใหญ่จะผ่านการรับรองว่าปลอดภัยแต่ยังไม่มีการระบุถึงปริมาณการสัมผัสในระดับที่ปลอดภัย 6 
ความเสี่ยงของช่างเสริมต่อสุขภาพจากสารเคมี ได้แก่ พิษสารเคมีที่เป็นน้ ายาสระผม ย้อมผม ท าสีผม 
ดัดผม หรือยืดผม การทาเล็บและการลบยาทาเล็บนั้นเสี่ยงต่อการระคายเคืองจากสารเคมีและการ
ได้รับสารเคมีหลายชนิดเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารเคมีกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหย ได้แก่ อะซีโตน 
(Acetone) อะซีโตไนไตรล์(Acetonitrile) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) โทลูอีน (Toluene) พา
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ทาเลต (Phthalates) เป็นต้น โดยเฉพาะสารเคมีส าคัญที่ช่ือ ฟอร์มัลดีไฮด์7 โดยปกติฟอร์มัลดีไฮด์ใช้
ในการฟอกหนัง ใช้รักษาสภาพเนื้อเยื่อ แต่ในกระบวนการเสริมสวยอาจพบฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในน้ ายา
ยืดผม น้ ายาปรับสภาพผมหรือแชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน ามาใช้ไอระเหยจะฟุ้งกระจายอยู่
ในอากาศได้8 OSHA ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาช่างท าผมและนักออกแบบทรงผม รวมทั้งเจ้าของ
ร้านตัดผมว่าพวกเขาได้รับ ฟอร์มัลดีไฮด์ ระหว่างที่ใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผมให้กับลูกค้า  OSHA เริ่ม
สอบสวนด้วยการไปเก็บตัวอย่างอากาศในร้านท าผมหลายแห่งระหว่างที่มีการใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผม 
และพบ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอากาศจริงๆ น้ ายาจัดแต่งทรงผมบางยี่ห้อก็จะท าฉลากติดว่า ไม่มี ฟอร์มัลดี
ไฮด์ หรือบางยี่ห้อก็จะไม่ใส่รายการของ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในส่วนผสมหรือใน Material Safety Data 
Sheet9 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก ทฤษฎี สถิติ และงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า
อาชีพช่างเสริมสวยมีโอกาสการท างานสัมผัสกับสารฟอร์มัลดีไฮด์ และมีโอกาสเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ  แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่รายงงานถึงการประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพจากการท างานที่ต้องสัมผัสสารสารฟอร์มัลดีไฮด์ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย
มากนัก ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล
สุขภาพผู้ประกอบอาชีพตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องศึกษาในเรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับ
สัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยด้วยเทคนิค U.S. EPA เป็นการประเมิน
ปริมาณสารพิษในอากาศ ทั้งนี้เพื่อน าระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหา เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของช่างเสริมสวย และเป็นพื้นฐานข้อมูลในการ
ติดตามและเฝ้าระวังโรคจากการท างานที่เกิดข้ึนจากสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในผู้

ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ในอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารฟอรม์ัลดีไฮด์ในอากาศของพื้นที่การท างานของช่างเสริม

สวย ในอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายทางสุขภาพจากการรบัสมัผสัสารฟอร์มลัดีไฮด์

ของช่างเสริมสวย ในอ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวิธีการด าเนิการวิจัยดังนี ้
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง คือ ผู้ท าอาชีพร้านเสริมสวยใน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 55 ร้าน โดยเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ร้านที่ท าอาชีพร้านเสรมิ
สวยที่เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบทีผู่้จัยและทมีได้พัฒนาข้ึนและการ

ทบทวนวรรรกรรมซึง่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถามและร้าน  จ านวน 10 ข้อ  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเจบ็ป่วยและการเข้าถึงบริการ  จ านวน 23 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัต ิ จ านวน 30 ข้อ  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวป้องกัน 

ความรู้ด้านอันตรายจากการใช้สารเคมีและการปอ้งกัน  
ความรู้เป็นค าถามเลือกตอบ    จ านวน 10 ข้อ  
 ตอบค าถามถูก  ได้  1  คะแนน 
   ตอบค าถามผิด  ได้  0  คะแนน 
การแปลผลระดับความรู ้
 ระดับความรูสู้ง  คะแนน  8-10    คะแนน (ร้อยละ 80-100) 
 ระดับความรูป้านกลาง คะแนน  6-7 คะแนน (ร้อยละ 60-79) 
 ระดับความรู้ต่ า  คะแนน   0-5 คะแนน (ต่ ากว่าร้อยละ 59) 
ข้อมูลทัศนคติ มีระดับการวัด  5 ระดับ 
เชิงบวก ตอบ เห็นด้วยอย่างยิง่  ให้  5  คะแนน 
 ตอบ เห็นด้วย   ให้  4  คะแนน 
 ตอบ ไม่แน่ใจ   ให้  3  คะแนน 
   ตอบ ไม่เห็นด้วย   ได ้ 2  คะแนน 

ตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  ได้  1  คะแนน 
เชิงลบ ตอบ เห็นด้วยอย่างยิง่  ให้  1  คะแนน 
 ตอบ เห็นด้วย   ให้  2  คะแนน 
 ตอบ ไม่แน่ใจ   ให้  3  คะแนน 
   ตอบ ไม่เห็นด้วย   ได้  4  คะแนน 

ตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  ได้  5  คะแนน 
การแปลผลระดับทัศนคต ิ
 ระดับทัศนคติดี  คะแนนเฉลี่ย   2.34-3.00 
 ระดับทัศนคตปิานกลาง คะแนนเฉลี่ย   1.67-2.33 
 ระดับทัศนคติไม่ด ี คะแนนเฉลี่ย   1.00-1.66. 
ข้อมูลพฤติกรรม 
 การปฏิบัต ิทกุครั้ง ได้  2  คะแนน 

การปฏิบัติ บางครั้ง ได้  1  คะแนน 
   การปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติเลย ได้  0  คะแนน 
การแปลผลระดับการปฏิบัติของพฤติกรรม 
 ระดับพฤติกรรม ดี คะแนนเฉลี่ย   1.34-2.00 
 ระดับพฤติกรรม พอใช้ คะแนนเฉลี่ย   0.67-1.33 
 ระดับพฤติกรรม ไม่ด ี คะแนนเฉลี่ย   0.00-0.66 
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2. แบบสังเกต จะสงัเกตพฤติกรรมในการท างาน กิจกรรมในการท างานแล ะสิง่แวดล้อมที่
ท างานระหว่างการท างานของผูท้ี่ประกอบอาชีพช่างเสรมิสวย 

3. การเกบ็ตัวอย่างอากาศ ตามมาตรฐานของ NIOSH3500 และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 
การรวบรวมข้อมลู งานวิจัยน้ีได้รบัการอนุมัตจิริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ เลขที่ 090/2557  
 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บข้อมูลร้านและพื้นที่โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 55 ร้านส ารวจพื้นที่และ

จ านวนร้าน  

เสริมสวย เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างช่างเสริมสวย เพื่อให้ทราบค่าพารามิเตอร์มา

เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ

ช่างเสริมสวย 

2. เก็บตัวอย่างฟอร์มัลดีไฮด์ภายในพื้นที่การท างานของช่างเสริมสวยและใช้แบบสังเกตเพื่อ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานของช่างเสริมสวย 

3. น าข้อมูลความเข้มข้นฟอร์มลัดีไฮด์ที่ได้จากการวิเคราะห์และข้อมูลจากแบบสอบถาม 
มาประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเรง็และความเป็นอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของช่างเสรมิสวย น า
ความเสี่ยงที่ได้เทียบกับค่าแนะน าของ USEPA เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะหท์างสถิติเพื่อหา
ค่าความเสี่ยง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพือ่หาค่าความเสี่ยง 
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาความสัมพันธ์ทางสถิตขิองตัวแปรด้วยไคสแควร์                   
 

ผลการศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 55 คน พบว่าเป็นเพศชายคิดเป็น ร้อยละ 3.6 

และเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 96.4 มีอายุระหว่าง 23-61 ปี ข้ึนไป มีอายุเฉลี่ย 37 ปีส่วนใหญ่มี
สถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 23.6 และหม้าย/อย่าร้าง 
ร้อยละ 23.6 ในด้านการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ ในระดับประถมศึกษาร้อยละ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ระดับอนุปริญญาร้อยละ และระดับ
ปริญญาร้อยละ มีรายได้อยู่ระหว่าง บาท/เดือน โดยมีรายได้เฉลี่ย บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 36.4 รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 34.6 รายได้
มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 20 และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 9 ข้อมูลด้านการท างานมี
ประสบการณ์ท างาน อยู่ระหว่าง 1-30 ปี โดยมีประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 8 ปี ท างานเฉลี่ยวัน
ละ 9 ช่ัวโมง โดยท างานวันละ 2-6 ช่ัวโมง ร้อยละ 14.5 ท างานวันละ 7-11 ช่ัวโมง ร้อยละ 72.8  
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ท างานวันละ 12-16 ช่ัวโมง ร้อยละ 12.8 ตามล าดับ จ านวนลูกค้าต่อวันอยู่ระหว่าง 1-30 คน โดยมี
จ านวนลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 คน/วัน โดยมีจ านวนลูกค้า 1-10 คน/วัน ร้อยละ 85.5 มีจ านวนลูกค้า 11-
20 คน/วัน ร้อยละ 10.9 มีจ านวนลูกค้า 21-30 คน/วัน ร้อยละ 3.6 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยที่สุด 
5 ล าดับ ได้แก่ แชมพู ร้อยละ 43.6 น้ ายาดัดผม ร้อยละ 23.6  น้ ายาย้อมผม 20.0, น้ ายายืดผม ร้อย
ละ 10.9 และน้ ายาทาเล็บ ร้อยละ 9.1 ตามล าดับด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยพบว่าการเจ็บป่วยและ
การเข้าถึงบริการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 67.3 โดยโรคที่พบได้แก่ 
โรคหลอดลมอักเสบ ร้อยละ 5.4 โรคปอดบวม ร้อยละ 2.7 โรคภูมิแพ้ ร้อยละ 54.1 โรคหอบหืด ร้อย
ละ 13.5 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ร้อยละ 2.7 โรคกรดไหลย้อน ร้อยละ 2.7 โรคไข้เลือดออก ร้อย
ละ 5.4 โรคไข้หวัด ไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ร้อยละ 24.3 โรคปวดหลัง ร้อยละ 2.7 และเหนื่อยล้าใจสั่น 
ร้อยละ 2.7 มีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรัง ร้อยละ 21.8 โดยโรคที่พบได้แก่ โรคความดันโลหิต ร้อยละ 
5 โรคเบาหวานร้อยละ 5 โรควัณโรคร้อยละ 41.7 โรคไธรอยด์ร้อยละ 10 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
และโครงร่างร้อยละ 10  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูทั่วไป 
คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (n = 55) ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 2 3.6 
         หญิง 58 96.4 
อายุ (ป)ี   
         20-30 12 21.8 
         31-40 25 45.6 
         41-50 13 23.6 
         51-60 4 7.2 
         61+ 1 1.8 
Mean = 37.40, S.D = 8.75, Min = 23, Max = 65  
สถานภาพการสมรส   
         โสด 13 23.6 
          คู่ 29 52.7 
         หม้าย/หย่า/แยก 13 23.6 
ระดับการศึกษา   
         ประถมศึกษา 12 21.8 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 12 21.8 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 34.6 
         สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

12 21.8 

รายได้ (บาท/เดือน)   
         ต่ ากว่า 5,000 - - 
         5,000 – 10,000 12 21.8 
         10,001 – 20,000 12 21.8 
         มากกว่า 20,000 19 34.6 
Mean = 15,372.73, S.D = 9,495.72, Min = 1000, Max = 40,000 
   

 
 

 
ความรู้เกี่ยวกับการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับความรู้ของ

กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว โดยรวมคะแนนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน แล้วน าคะแนนความรู้ของ
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กลุ่มตัวอย่างมาจัดแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (0-5 คะแนน) ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) และ
คะแนนระดับสูง (8-10 คะแนน) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.64 
รองลงมาคือมีความรู้ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีจัด
แบ่งเป็นระดับทัศนคติ 3 ระดับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสารเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 56.36  และมีทัศนคติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.64 ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการสารเคมีเมื่อน าคะแนนด้านการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 70.91 รองลงมาคือความ
เสี่ยงระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.64 

ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของช่างเสริมสวยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบ
สังเกตเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยอีกอย่างหนึ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมและพื้นที่การปฏิบัติงานของ
ช่างเสริมสวย โดยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้สังเกต แล้วผู้สังเกตเป็นฝ่ายบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ จาก
ข้อมูลแบบสังเกตทั้งหมดจ านวน 39 ร้าน พบว่า ร้านเสริมสวยส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานในร้านเสริม
สวย 1 คน/ร้าน จ านวน 34 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 87.18  รองลงมาคือ 2 คน/ร้าน จ านวน 4 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 10.26 และ 3 คน/ร้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 การใช้บริการของลูกค้าโดย
ส่วนใหญ่ คือ การตัด สระ ไดร์ จ านวน 32 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 82.05 รองลงมาคือยืดผมจ านวน 25 
ร้านคิดเป็นร้อยละ 64.10 การย้อมผม ท าเล็บ แต่งหน้า/ท าผม ดัดผมตามล าดับ ข้อมูลสภาพแวดล้อม
การท างานทั่วไป จากแบบสังเกตช่างเสริมสวย จ านวน 39 ร้าน พบว่าแสงสว่างพอเพียง คิดเป็นร้อย
ละ 82.05 การระบายหรือการถ่ายเทอากาศ คิดเป็นร้อยละ 64.10อุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศ 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ที่รองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 48.72 มีอ่างล้างมือเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ17.95 
อ่างสระผมสะอาด คิดเป็นร้อยละ 79.49 มีน้ าดื่มที่สะอาดไว้บริการ คิดเป็นร้อยละ 82.05 ระบบ
ป้องกันไฟฟ้าดูด/ช๊อต คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการจัดสถานบริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็น
ร้อยละ 82.05 มีการจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมีไว้ในที่มิดชิด สะอาด เป็นสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.90 มี
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ82.05 เจ้าของ
สถานบริการหรือช่าง ได้ผ่านการอบรม สุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม -เสริมสวยคิดเป็นร้อยละ 
79.49 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรกับระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนช่ัวโมงการท างาน 
จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ น้ าหนัก และส่วนสูง กับระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เมื่อหา
ความสัมพันธ์พบว่าข้อมูลประชากรที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการต่อวัน มีค่า sig เท่ากับ 0.022  ข้อมูลประชากรที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัตอิย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ และ ช่ัวโมงการท างานต่อวัน มีค่า sig 
เท่ากับ 0.005 และ 0.038 ตามล าดับ  ส าหรับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับทัศนคติ  
ทัศนคติ และการปฏิบัติกับระดับความรู้ และ การปฏิบัติกับทัศนคติ เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
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พบว่า  ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากค่า sig ของการปฏิบัติมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 (ใช้สถิติ Pearson Chi-Square) 

ปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในพื้นที่การท างาน ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮดท์ี่
ได้จากการเก็บตัวอย่างอากาศในพื้นที่การท างานมีค่าเกินมาตรฐานของNIOSH ซึ่งก าหนดให้ความ
เข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการท างานไม่เกิน 0.016 ส่วนในล้านส่วน(ppm) จ านวน 
19 ร้าน แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี) พ.ศ.2520 และ OSHA นั้น ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน
มาตรฐานของกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ก าหนดความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์
ในบรรยากาศการท างานต้องไม่เกิน 3 ส่วนในล้านส่วน(ppm) หรือ 3.69 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(mg/m3) และ 0.75 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 0.92 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) ดังภาพ
ที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ความเข้มข้นของฟอร์มลัดีไฮด์ในพื้นที่การท างานของช่างเสรมิสวย  
 

ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเกิดมะเร็งของช่างเสริมสวยกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กรณี คือ 
การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจ าแนกตามเขตที่ตั้ งร้าน 
เปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และ
เปรียบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสภาพพื้นที่การท างานดังภาพที่ 2 – 5 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง (Non-Cancer Risk) ผลการ
ประเมินความเสี่ยงอื่นนอกจากมะเร็งพบว่าช่างเสริมสวยมีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง 0.018 ถึง 13.216 
เมื่อใช้ความเข้มข้นเฉลี่ยในการค านวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวยจ านวน 12 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า
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ค่าที่ยอมรับได้ และ0.024 ถึง 18.488 เมื่อใช้ค่าความเข้มข้นสูงสุดในการค านวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวย
จ านวน 13 คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าที่ยอมรับได้ตามค าแนะน าของ USEPA ซึ่งก าหนดไว้ที่ 1 
ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งกรณีจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตาม
เขตที่ต้ังร้าน ดังภาพที่ 3 

 
 

  
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง     ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความเสี่ยงการเกิดนอกจาก  
    ที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจ าแนกตามเขตที่ต้ัง            มะเร็งจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเขตที่ตั้งร้าน 
 

  
 

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง    ภาพที่ 5 เปรียบเทียบรอ้ยละกลุม่ตัวอย่างทีเ่สี่ยงต่อ 
           ที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจ าแนกตาม                 การเกิดมะเร็งจ าแนกตามสภาพพื้นที่การ 
           ประสบการณ์การท างาน                                       ท างาน    
สรุปและอภิปรายผล 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมีในผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยโดย
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 
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43.64 ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 56.36 และมีทัศนคติปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 43.64 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยคิดเป็นร้อยละ 70.91 สอดคล้อง
กับการศึกษาของคณิต ลูกรักษ์และคณะ10 พบว่า ช่างเสริมสวยรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องส าอางใน
ระดับดีมาก ส่วนใหญ่อ่านฉลากเครื่องส าอางก่อนใช้เป็นประจ าตลอดจนศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากการอ่านฉลาก ช่างเสริมสวยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฉลาก
เครื่องส าอางอยู่ในระดับดีมาก มีพฤติกรรมการเลือกซื้อโดยดูฉลากภาษาไทย ที่มีช่ือ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 97.13 นอกจากนี้ช่องทางการรับรู้ทางโทรทัศน์เป็นที่นิยมคิดเป็น 100% 
และมีข้อเสนอแนะคือ ภาครัฐควรส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพให้กับช่างเสรมิ
สวยจัดให้มีการให้ความรู้โดยตรงกับกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 

ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้น
ของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศบริเวณพื้นที่การท างานของช่างเสริมสวย จ านวน 39 ร้าน มีค่าอยู่
ในช่วง0.00002-0.5710 ส่วนในล้านส่วน (ppm)หรือ 0.0002-0.7010 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) ซึ่งมีค่าสูงกว่ามาตรฐานของ NIOSH จ านวน 19 ร้าน ซึ่งก าหนดความเข้มข้นของสารฟอร์
มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการท างานไม่เกิน 0.016 ส่วนในล้านส่วน(ppm) และตรวจไม่พบค่าความ
เข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จ านวน 6 ร้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินทร์ทิพย์ 
ชาญด้วยวิทย์ และ ภัทราวดี จารวัฒนธรรม11 พบว่าร้านในกระบวนการเสริมสวยอาจพบ
ฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในน้ ายายืดผม น้ ายาปรับสภาพผมหรือแชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน ามาใช้
ไอระเหยจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้9 พบว่าOSHA ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาช่างท าผมและนัก
ออกแบบทรงผม รวมทั้งเจ้าของร้านตัดผมว่าพวกเขาได้รับ ฟอร์มัลดีไฮด์ ระหว่างที่ใช้น้ ายาจัดแต่ง
ทรงผมให้กับลูกค้า OSHA เริ่มสอบสวนด้วยการไปเก็บตัวอย่างอากาศในร้านท าผมหลายแห่งระหว่าง
ที่มีการใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผม และพบ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอากาศจริงๆ น้ ายาจัดแต่งทรงผมบางยี่ห้อก็
จะท าฉลากติดว่า ไม่มี ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือบางยี่ห้อก็จะไม่ใส่รายการของ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในส่วนผสม
หรือใน Material Safety Data Sheet 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk) จากการประเมินความเสี่ยงในการ
เกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่างช่างเสริมสวย พบว่าพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 1.97 ใน
หนึ่งร้อยล้านคน ถึง 1.40 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจ านวน 31 คน ซึ่งค่าความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของ USEPA คือ 1 x 10-6 ซึ่งพบว่าพนักงานมีค่าความเสี่ยงเกินค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ 
USEPA มีจ านวน 31 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 25 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตั้งร้านอยู่นอกเขตเทศบาล 6 คนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี มีจ านวน 
6 คน ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และผื่นผิวหนังอักเสบของช่างเสริม
สวยส่วนมาก แพ้น้ ายาดัดผม คิดเป็นร้อยละ 5.88 ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในช่างเสริมสวยที่ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวมาแล้ว 6-10 ปี ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพพื้นที่การท างานที่เสี่ยงในการเกิดมะเร็งสูง
ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีร้านแบบปิดใช้พัดลมระบายอากาศจ านวน 11 ร้าน มีความเสี่ยงในการเกิด
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มะเร็งจ านวน 11 ร้าน และในกลุ่มตัวอย่างที่มีร้านแบบปิดติดต้ังเครื่องปรับอากาศจ านวน 4 ร้าน  มี
ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งเป็นการระบายอากาศที่ไม่เหมาะ
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข3 
พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมการระบายอากาศไม่เหมาะสมร้อยละ 33.33 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง (Non-Cancer Risk) พบว่า
ค่าความเสี่ยงของช่างเสริมสวยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 0.00 ถึง18.49 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 13 ร้าน มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 แสดงว่าไม่ปลอดภัยไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ โดยที่
กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านในเขตเทศบาลมีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง0. ถึง 18.49 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
11 คนที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 และมีกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านนอกเขตเทศบาลมีค่าความเสี่ยงอยู่
ในช่วง 0.00 ถึง 1.79 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คนที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1ร้านโดยส่วนใหญ่จะ
มีที่ตั้งร้านอยู่ภายในเขตเทศบาลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรแก้ว เหลืองอัมพรและคณะ4 พบว่า
พบว่า เพศ ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว ความเพียงพอของรายได้ ประสบการณ์การได้รับอันตราย
จากสารเคมี ขนาดธุรกิจ และการจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีภายในร้านที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<.05)ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตนิรันดร์ วงละคร
11,12 พบว่าความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการสถานบริการร้านแต่งผม-เสริมสวยอยู่ใน
ระดับต่ า 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.ส่งเสริมการรับรู้เรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยจัดการอบรมเรื่องพิษวิทยาเบื้อง

ต้นฉบับช่างเสริมสวย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ตามข้ันตอนการท างานของช่างเสริมสวย จริงๆ ใน
ภาคปฏิบัต ิ 

2.ส่งเสริมการรับรู้เรื่องการจัดสภาพพื้นที่การท างานให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตัิในการได้รับสัมผัสสารเคมีเพื่อ

ได้หาแนวทางในการปอ้งกันอันตรายจากการไดร้ับสัมผัส 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและปจัจัยที่มีผล

กับพฤติกรรมการสัมผัสสารเคม ี
3. ควรมีการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัส การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคและ 

พฤติกรรมความเสี่ยง การเปรียบเทียบการเจบ็ป่วย กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ  
 
 
 เอกสารอ้างอิง 
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